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Žime svoj život tak, aby sme vnímali,
že sme si vzájomne potrební
Milí Poľovčania, začíname si aj takýmto nechutným spôpísať ďalšiu kapitolu histórie sobom možno kompenzovali
našej mestskej časti. Do no- vlastný neúspech v predchávého štvorročného volebného dzajúcich volebných obdoobdobia vstupuje zastupiteľbiach. Verte, kažstvo so 7 poslandému sa vráti to,
cami a starostčo on sám v živote
Príhovor
kou. Dovoľte mi,
rozdáva, dobré aj
starostk y
aby som sa aj toto zlé.
uto cestou poďaHodnota ľudkovala všetkým,
ského života a vzájomných
ktorí prišli k volebným urnám vzťahov nie je v tom, ako sa
a vyjadrili tak svoje rozhodnu- vieme pretvarovať, kritizovať,
tie, ktoré za volebnou stenou urážať, ale v tom, ako vieme
dali aj na papier. Ďakujem život prežiť, ako využívame
všetkým, ktorí v predvolebnom svoje talenty, ktoré sme doobdobí volieb do orgánov sa- stali do vienka od Pána Boha.
mosprávy obcí, ktoré sa nieslo Múdrosť človeka nemá nič
vo veľmi negatívnej atmosfé- spoločné s rafinovanosťou,
re – nestratili hlavu, rozvahu prefíkanosťou, tieto neresti
a zdravý úsudok a rozhodli človeka sú len prostriedkom
sa podľa svojho svedomia na využitie okamžitej situácie
a vedomia. Mnohé klamstvá – slabosti druhých - pre svoj
a urážky, ktoré pred voľbami prospech. Tieto neresti budú
rezonovali, boli len výplody postupne odhalené, pretože
jednotlivcov v predvolebnom ľudia nie sú hlúpi a vedia rozzískavaní hlasov voličov, ktorí mýšľať, veď aj staré príslovie

hovorí „Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo“.
Snahou nás - volených
predstaviteľov mestskej časti
Košice - Poľov bolo, je a bude
rozvoj mestskej časti, vytváranie stále lepších a kvalitnejších
podmienok života občanov
všetkých vekových kategórií
– detí, mládeže, mladých rodín i seniorov. Som starostkou
už tretie volebné obdobie, za
tieto roky sú viditeľné aktivity,
ktoré sa zrealizovali. Moje volebné programy predkladané
vám, voličom, nie sú iba sľuby

ročník IX

Požehnané
Veľkonočné sviatky
Vzkriesenie a večnosť by
sa mali stať viditeľnou skutočnosťou v živote kresťanov,
potom by sa svet omnoho
ľahšie priblížil ku vzkriesenému Kristovi.
Ak sa pre veriaceho
človeka spoločenstvo so
vzkrieseným Ježišom stáva
skutočnosťou, potom sa isté
stopy tohto spoločenstva
musia prejaviť aj vo viditeľnom živote. Želám všetkým
obyvateľom Poľova prežitie
Požehnaných Veľkonočných
Jozef Maňko, farár
sviatkov.

pokračovanie na str. 2

Noví poslanci
Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice-Poľov
z horného radu zľava doprava

Marek Karafa
Ing. Ladislav Brada
Peter Mitrik
Ing. Marek Výrostko
Pavol Ondrejčo
Mgr. Slávka Huljaková
Ing. Zuzana Nemcová
v strede starostka
Mgr. Mária Birošová
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aktuality

Žime svoj život tak, aby sme vnímali,

Komisie pri miestnom
zastupiteľstve

že sme si vzájomne potrební

Komisia finančná
a správy obecného
majetku

pokračovanie zo str. 1

na spôsob „papier znesie veľa“. Ale uvedomovala som si, že volebné sľuby musia byť reálne
dosiahnuteľné a musia zákonite ísť ruka v ruke
s možnými finančnými prostriedkami, ktoré
mestská časť má, prípadne ich vie získať. Nemôžem občanom sľúbiť, že cez projekty postavíme v Poľove „vzdušné mosty“, keď vieme,
že mestské časti sú tak trocha diskriminované
v tom smere, že ako súčasti krajského mesta
sa t.č. nemôžu uchádzať o dotácie z viacerých
európskych fondov. Ale verím, že doterajšie dosiahnuté aktivity v pozícií starostky tejto mestskej časti „vidiaci“ vidia. I to, že Poľov krásnie
a zveľaďuje sa.
Dovoľte mi, milí Poľovčania, zaželať
všetkým najmä zdravie - ktoré sa nedá kúpiť,
šťastie -bez ktorého sa mnohé ciele nedajú

zrealizovať, veľa vzájomnej lásky, úcty a tolerancie. Aby sme jeden v druhom vedeli nájsť
oporu, vedeli si pomôcť, vedeli sa spoločne
popasovať s problémami, ale aj spoločne sa
tešiť a dopriať jeden druhému. Aby závisť a nenávisť nemali priestor v našich srdciach, aby
láska tieto ľudské vlastnosti premohla.
Sme v období prípravy na Veľkonočné sviatky, ktoré sú z pozície nás kresťanov významným zlomom v histórii kresťanstva. Strieda
sa tu utrpenie a aj Slávnostné zmŕtvychvstanie nášho Spasiteľa. Aj tu zvíťazilo svetlo nad
tmou. Prežime toto obdobie, a nielen toto obdobie, ale celý život s pokorou, láskou, vzájomnou úctou a porozumením, a buďme ľuďmi
v tom pravom slova zmysle.
Mgr. Mária Birošová – starostka

V najbližších mesiacoch pripravujeme
●● 8. mája: Deň matiek (deti
z MŠ a žiaci ZŠ pozdravia
všetky mamky)
●● V júni (podľa počasia)
turistický oddiel pripravuje
nočný výstup na Kojšovskú
horu a v niektorú sobotu
plánujú aj výstup na Kriváň
●● 19. júna - Deň Poľova

●● V júli: prázdninový polčas
na ihrisku - súťaže, zábava,
tanec, športové derby – volejbal, futbal, nohejbal, tenis

Rozvoj mestskej časti
●● uloženie zámkovej dlažby
pred Domom nádeje

a úprava okolia
●● postupné realizovanie
urnovej steny
●● prípravné práce na realizáciu obecných - nájomných bytov pre mladé rodiny v spolupráci s Fondom
rozvoja bývania SR
MÚ MČ

Predsedníčka
Ing. Zuzana Nemcová
Členovia
Ing. Marek Výrostko
Mgr. Slávka Huljaková

Komisia výstavby
a podnikania
Predseda
Peter Mitrik
Členovia
Ing. Marek Výrostko
Pavol Ondrejčo

Komisia kultúry
a športu
Predseda
Pavol Ondrejčo
Členovia
Ing. Zuzana Nemcová
Mgr. Slávka Huljaková
Marek Karafa

Komisia verejného
poriadku
Predseda
Ing. Ladislav Brada
Členovia
Marek Karafa
Peter Mitrik
Pavol Ondrejčo

Komisia na ochranu
verejného záujmu
Predseda
Ing. Ladislav Brada
Členovia
Ing. Marek Výrostko
Peter Mitrik

Komisia na riešenie
sťažností voči voleným predstaviteľom
MČ a kontrolórovi
Predseda
Mgr. Slávka Huljaková
Členovia
Ing. Zuzana Nemcová
Ing. Ladislav Brada
Marek Karafa
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zo života Poľova

Sčítanie obyvateľov Aj my máme E-box
domov a bytov
Tohtoročné sčítanie obyvateľov, domov
a bytov je určené na
máj.
Rozhodujúcim
okamihom sčítania pre
zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc
z piatka 20. mája 2011
na sobotu 21. mája
2011. Čas sčítania je
stanovený vládou Slovenskej republiky: nariadením vlády č. 1/2011, od 13. mája do 6. júna 2011. Údaje sa
zisťujú v listinnej podobe od 21.mája do 6. júna 2011 a v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011. Podrobnejšie informácie nájdete na www.scitanie2011.sk.
V nadchádzajúcich dňoch vašu domácnosť navštívia sčítací
komisári: Mária Barnová a Katarína Virostková.

E-box je nádoba na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Už ju máme aj
v našej mestskej časti. Je umiestnená
pri hlavnom vchode v chodbe Miestneho úradu v Poľove. Zberná nádoba
tam bude stáť natrvalo a každý, kto
má drobný elektroodpad, môže ho odhodiť do nej v čase otváracích hodín
miestneho úradu. Dúfame, že aj touto
troškou pomôžeme ekológii a nebudeme hádzať tento nebezpečný odpad
do komunálneho odpadu, ale bezplatne ho odovzdáme na recykláciu.
E-box je určený iba na zber drobných elektrozariadení, ako sú napr.
kalkulačky, klávesnice, žehličky, sušiče, varné kanvice, DVD prehrávače,
MP3 prehrávače, kamery, fotoaparáty, telefóny s maximálnym rozmerom
27 x 28 cm, akumulátory a batérie. Do e-boxu nepatria žiarovky,
žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče ani
re
komunálne odpady.					

Nezvyčajná ochrana trávnikov pred domami ohrozuje dopravu

„Skalky“ pri cestách
Výsadba stromov popri cestách sa už pomaly prestáva
realizovať. A to výsostne z bezpečnostného hľadiska.
Už aj malá nepozornosť sa môže stať tragédiou. Obeťou
býva často aj nevinný, z cesty vytlačený bezohľadným pirátom, ktorý sa hrá na Boha.

Aj jediný nezmarený život
stojí za to, aby sa táto okrasa
ciest pomaly uberala do zabudnutia. Na jej miesto sa pomaly
začína v niektorých našich dedinkách pretláčať nebezpečná
móda „skaliek“ umiestňovaných po okrajoch ulíc. Každému je jasné, že účelom tej
okrasy je egoistická ochrana
trávnička vysiateho majiteľom
priľahlej stavby. Samozrejme,
na úkor bezpečnosti všetkých
ostatných.
Zmysel pre estetiku by
však mal zostať v úzadí pred
zabezpečením
bezproblémovej premávky po cestných
komunikáciách. Pritom sa
zmieňované „skalky“ často
nachádzajú v miestach, kde
je vozovka zúžená i nepriehľadná, či dokonca v blízkosti autobusových zastávok...

Aj mne sa už párkrát stalo,
že som pod vplyvom prekvapivého pohybu bicyklujúceho

V
päťdesiatkilometrovej
rýchlosti je takýto lem cesty
schopný spôsobiť na vozidle
škody idúce do tisícov eur, prípadne populárnej totálky.
Postihnutý môže byť každý od vodiča, cez babičku
vystupujúcu z autobusu, dieťa idúce na trojkolke, až po

sa dieťaťa, či spoločensky
viac unavenejšieho človeka
musel riešiť situáciu zatiahnutím vozidla mimo vozovku,
ba dokonca až do rigolu.

náhodného chodca, ktorý je
v nesprávny čas na nesprávnom mieste.
My na Slovensku akoby
sme začínali riešiť problémy

až vtedy, keď nás k tomu dotlačí neblahá udalosť. My potrebujeme impulz, aby sme
balvany z miest pri ceste odkotúľali. Asi by bolo namieste, ak by na zodpovednosť
za prípadný úraz pribrali policajné orgány aj poriadkumilovného ochrancu trávy pred
svojím domom.
Neraz sme boli už aj
u nás svedkami, ako bezohľadný „nesmrteľný“ vodič
za volantom vytlačil svojím
štýlom jazdy oproti idúce
auto na okraj asfaltu. A pokračoval bez problémov ďalej a pre nevinného sa začala kopa problémov. Ak by
tam skaly neboli, tak všetko
skončí len hromžením, alebo nekresťanskými nadávkami. Nezažili ste už niečo
podobné?
Poradím
záhradkárom,
nech
trávniky
olemujú
200 mm klincami osadenými v gume a označia tabuľkou „Ochrana súkromného
majetku“. Alebo že by tie
kamene neboli na súkromnom majetku, ale mestskom
či štátnom? A to akým právom? Na čo sa potom pozerajú policajti, ktorí denne
prechádzajú dedinou?
ri

zo života Poľova
Poznámka

U

ž si začínam pripadať ako dopravný policajt. Aj tento môj článok sa
týka zvýšenia bezpečnosti na cestách v našom Poľove.
Vychádzajme z toho, že dnes je už auto
prakticky v každom dvore (ak pravda niekto
neparkuje na ceste pred domom nezriedka
aj dve, či viac áut). Tomu je adekvátna aj
hustota premávky na našich cestách, ktoré sa už rozširovať nemajú kde. Okrem áut
po ich jazdia aj iní používatelia, ako sú často bez dozoru bicyklujúce sa deti nezried-

Ruská ruleta
ka aj predškolského veku, preháňajúci sa
babetisti bez prilby, ľudia stredného či vyššieho veku, a nie zriedka vidieť na ceste aj
potácajúcich sa ľudí v povznesenej nálade, či pomaly v delíriu tremens. Vrcholom
toho všetkého je však miestny zvyk chodiť
v tmavom oblečení bez reflexného označenia v šere večera. Najviac je to viditeľné,
či vlastne neviditeľné, po skončení bohoslužieb, keď sa veriaci uberajú v družných
rozhovoroch domov. Oblečených zväčša v
tmavých odevoch a roztiahnutých po celej
šírke komunikácie je ich vidno často až na
poslednú chvíľu. Aj svojimi vnúčatami sú
preto ohrozovaní, lebo sú pre ne doslova
neviditeľní. Pritom by stačila malá reflexná
ochrana vo forme pásiku na rukáve, ktorá
je viditeľná len vo svetle reflektorov áut či
motoriek.
Tiež by bola potrebná aj elementárna
znalosť v správaní sa na cestách. Hlavne
v tom, že chodiť po ceste by sa malo maximálne vo dvojiciach a po jej okraji, a nie
celá kostolná lavica v jednej „lajne“. Mám
dosť zlý pocit z toho, že ma nútia okolnosti
takto písať, ale verte, že to robím preto, aby
som predišiel udalostiam, ktoré by poslali
chodca na onen svet a šoféra do väzenia.
Svojho času jeden múdry premiér
uvoľnil zo svojho fondu peniaze na nákup
reflexných pomôcok, ktoré sa mali rozdať
ohrozeným osobám. Všetko však kdesikamsi ostalo visieť. Ako to už na Slovensku
býva, peniaze odišli a pásiky neprišli…
Prial by som každému chodcovi, aby sa
presvedčil, ako a z akej vzdialenosti je vidno označeného človeka. Často môže byť
ten dvojcentimetrový svietelkujúci pásik
aj predelom medzi životom a smrťou. Sú
nám naši blízki až tak ľahostajní? Dokedy
ešte budeme hrať túto morbídnu ruskú ruletu?
Jaroslav Ficeri
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Roztancovaná fašiangová zábava
Mestská časť Košice-Poľov v spolupráci s poslancami sa
26. februára postarali
o večer plný hudby,
tanca a zábavy. Pred
ôsmou hodinou večer
sa začali ľudia zhromažďovať v sále kultúrneho domu, hľadať si
svojich priateľov a usádzať sa k stolom. Dlho
ale neobsedeli, pretože DJ Robo, ktorý sa
nám celý večer staral
o skvelú hudbu, nás pritiahol na tanečný
parket a roztancoval.

O polnoci sa ale všetci naspäť
usadili, pretože sa začala tombola
so zaujímavými cenami. Každý si vyložil svoje lístky, ktoré si mohol počas
večera zakúpiť a v tom správnom
napätí čakal, kedy zaznie to jeho
číslo. Spolu sa rozdalo 36 cien,
ktoré sponzorovali poslanci mestskej časti a pani starostka. Skvelá fašiangová zábava sa niesla
celým večerom, o čom svedčil
roztancovaný parket aj názory
účastníkov. Každý si tento večer
pochvaľoval a určite sa radi znova prídeme na nejakú podobnú
tancovačku.
Daniela Huljaková

Tvorivé dielne zaujali

Z

aujímavú akciu pod názvom Tvorivé
dielne pripravila mestská časť pre
tých, ktorí sú zruční a chcú sa naučiť
zhotovovať netradičné veci. Keďže sa
blíži Veľká noc, témou prvých dielní, ktoré sa uskutočnili 12. apríla v zasadačke
kultúrneho domu, boli veľkonočné vajíčka
zhotovované patchworkovou technikou.
Viete, ako sa účastníkom práca na
zhotovovaní vajíčka zapáčila? Neviete,

pretože ste tam neboli. Lektorkou, resp.
učiteľkou podujatia bola Henrieta Smolková, zhodou okolností profesiou tiež
pani učiteľka. V ručných prácach je ako
rybka vo vode – znalá-šikovná. Ďakujeme jej. V tvorivých dielňach plánujeme
pokračovať, nabudúce budeme zhotovovať košíky, zvončeky, alebo venčeky zo
starého novinového papiera a telefónnych zoznamov.
bm

Veľkokapacitné kontajnery pre váš odpad

S

ystém celoročného upratovania
je rovnaký ako v minulom roku. Je
založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných
kontajnerov na nadrozmerný odpad vo
vopred určených termínoch. V našej
mestskej časti tiež bude umiestnený
veľkokapacitný kontajner. V priebehu
roka budú kontajnery v mestskej časti
rozmiestnené a stiahnuté spolu 10-krát.
Každý veľkokapacitný kontajner bude
na určenom stanovišti l celý týždeň.
Deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov: štvrtok

Termíny rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov

10. – 17. marca
7. – 14. apríla
12. – 19. mája
9. – 16. júna
7. – 14. júla
4. – 11. augusta
1. – 8. septembra
29. septembra. – 6. októbra
27. októbra – 3. novembra
24. novembra – 1. decembra
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kultúra

Fašiangové popoludnie sa vydarilo
N

edeľné
popoludnie
20. februára sa v našej
mestskej časti nieslo vo
fašiangovej atmosfére. V sále
kultúrneho domu rozvoniavali
šišky, čeregy-fánky, rôzne kys-

a poslanec mestského zastupiteľstva za našu mestskú
časť Mgr. Igor Sidor a náš
duchovný otec Jozef Maňko.
Program popoludnia svojím
vystúpením spestrila aj sólist-

per, pretože ani o 18. hodine
ich obecenstvo nechcelo pustiť z javiska. Bolo to vydarené

nuté koláčiky a iné dobrôtky.
Spev, tanec a hudba boli
dominantou poobedia. Krásu
ľudovej hudby nám odprezentovali tanečnice a tanečníci
z Čarničky. Fašiangové popoludnie moderoval Richard
Herrgott. Pozvanie prijal aj
poslanec Národnej rady SR

ka ľudových piesní Terézia
Pištejová aj s malými rodinnými spevákmi Dominikom,
Zuzkou a Timotejom, ktorým veľmi pekne ďakujeme.
Po nich naštartovali svoje
vystúpenie harmonikoví majstri, otec a syn Pappovci zo
Sobraniec. Boli v skutku su-

popoludnie, ktoré určite zopakujeme aj v budúcnosti.
mb

občiansky servis

Naši jubilanti
V I. štvrťroku 2011 oslávili
životné jubileum títo Poľovčania:

70 rokov
Pačai Vincent z Kovaľskej ul.

75 rokov
Biroš Pavel zo Sklepárskej ul.
Múdra Margita z Kovaľskej ul.
Vargovčík Jozef z Pažitnej ul.

80 rokov
Pastorek Ján z Pažitnej ul.

85 rokov
Krištofová Agnesa z Poľovskej ul.
Múdra Alžbeta z Poľovskej ul.

90 rokov
Kolesárová Anna z Dolinnej ul.

Najstarší občania
Muž: Brada Pavel z Kovaľskej
ulice by mal v októbri osláviť
99. narodeniny.
Ženy: 91 rokov sa dožili Liptáková Margita z Kovaľskej ulice
v januári a Muránska Regina
z Poľovskej ulice vo februári.
Všetkým srdečne blahoželáme!
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Detská diskotéka
Detská diskotéka
sa konala v Poľove
30. januára. Deti mali
na celý podvečer pripravený program, tombolu a súťaže, ktoré
pripravili Zuzana Nemcová a Slávka Huljáková. Ani jedno dieťa
nezostalo neodmenené, pretože za každú
súťaž boli pripravené
ceny a sladké dobroty. Všetci sršali dobrou náladou a tešili sa
z programu. Aj mamičky, ktoré sprevádzali svoje ratolesti,
si prišli na svoje, pretože bol
k dispozícii bufet so slanými
pochutinami či kávou. Počas
celej diskotéky bol prístupný
stôl, kde si mohli deti dať pokresliť tvár špeciálnymi farbami. Pri vstupe každý dostal
lístok s číslom, ktoré sa pripínalo na tričká a podľa neho
sa neskôr žrebovala tombola

s hračkami, farbičkami, zápisníkmi a inými cenami, ktoré si
deti stále obzerali. Diskotéku
moderoval Marek Karafa, ktorý zaujímavo uviedol začiatok
programu a takisto aj tombolu
a každú súťaž. Deti odchádzali domov spokojné, s plnými rukami darčekov. Veríme,
že sa im takéto spestrenie nedele páčilo.
dan

Ani sme sa nenazdali a polrok je už za nami. Obdobie
od začiatku roku doteraz
bolo v našej poľovskej Materskej škole veľmi bohaté
na mnohé aktivity.
Zimu sme využili na sánkovačku, guľovačku, spúšťanie sa
na klzákoch. Potom pre sedem
škôlkarov nastal vážny čas - zápis do 1. ročníka základnej
školy. Dopoludnie radosti a pohybu nastalo, keď sme mali
Fašiangový karneval s ujom
Šašom. Navštívili sme knižnicu
aj bábkové divadelné predstavenie „Šašovinky“. Zapojili sme
sa do projektu „Naturáčikove
dobrodružstvá“. Pre mamky
a ockov sme zorganizovali popoludnie pod názvom „Jarné
prebudenie“, kde sme kreslili,
varili i šantili, maľovali zeleninu,
ovocie, polievočku pre zdravie
s veselou pesničkou Varím, varím polievočku ...
Náš kamarát Tomáš Brada sa naučil poviedku, ktorú

foto: Peter Vojtaško

Škôlkari šantili so šašom, varili polievku i maľovali

prednesie na prehliadke poézie a prózy Janka Uličianskeho v Košiciach na MŠ Huskova v sprievode pani učiteľky
Mgr. Marianny Čonkovej.
V marci sme zapísali detičky do MŠ na školský rok
2011/2012 a je ich veru neúrekom.

A čo ďalej? Zúčastníme sa
na koncerte uja Ľuba Hrehu
v ZŠ v Poľove, priebežne sa
pripravujeme na Veľkonočné
sviatky maľovaním vajíčok,
ozdobovaním kraslíc, pečením koláčikov, a veru nebude
chýbať oblievačka a šibačka.
Potom pekne po poriadku

pozdravíme každú mamku kultúrnym programom
v kultúrnom dome. V júni sa
pripravíme na rozlúčku s prípravkármi pri spoločnej opekačke s rodičmi.
Erika Kvetková
riaditeľka MŠ
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Poľovčan medzi najlepšími hokejovými dorastencami

Adrián Dimun je majstrom Slovenska

Najprv blahoželáme
k veľkému úspechu.
Aká cesta k nemu
viedla?
Hokej
hrávam od štyroch
rokov, čiže
už 13 rokov. Sezóna
2010/2011
bola
pre
mňa trinásta.
Hrám na poste útočníka a zaznamenal som v nej 21 gólov
a 26 asistencií.
Aké sú tvoje ďalšie ambície?
Pre mňa je hokej, dá sa pofoto: archív A.D.

Hokejový klub Košice
sa v práve skončenej
sezóne môže pochváliť
hneď tromi slovenskými majstrovskými titulmi – zlaté medaily získali nielen muži, ale
aj juniori a dorast.
My, Poľovčania, môžeme byť hrdí, že je
medzi nimi aj náš
rodák 17-ročný Adrián
Dimun (na snímke vpravo),
študent Strednej priemyselnej
školy stavebnej a geodetickej
v Košiciach. Požiadali sme ho
o krátky rozhovor.

Futbalový vianočný turnaj 2010
Bolo neľahké vybrať a dohodnúť sa na správnom dátume
turnaja. Vlaňajšie vianočné sviatky vychádzali na soboty, ktoré
v predchádzajúcich rokoch slúžili na odohranie medziuličných
futbalových zápasov. Preto sme sa rozhodli hrať turnaj v nedeľu .Nebolo to správne rozhodnutie. Prejavilo sa to na slabšej
účasti hráčov, nakoľko niektorí športovci uprednostnili pred
turnajom spoločný obed v kruhu rodiny. Som milo potešený
skutočnosťou, že v Poľove je nedeľa NEDEĽOU – teda Dňom
Pána. Zároveň za nižšiu účasť športuchtivých beriem kritiku
na seba.
Všetci zúčastnení si výborne zahrali futbal, zaslúžia si za
svoje výkony veľkú pochvalu. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť
Adriána Dimuna, najlepšieho strelca turnaja, všestranného
športovca, ktorý už vo svojom mladom veku dosiahol vynikajúci úspech. So svojimi hokejovými rovesníkmi z Košíc sa stal
dorasteneckým majstrom Slovenska! Gratulujem, Adrián!
Z Vianočného futbalového turnaja ulíc 2010 si prvenstvo
do tretice odniesla Kameničná ulica pred Sadovníckou
a Kovaľskou.
Verím, že našu milú poľovskú tradíciu si budeme pestovať
aj naďalej. Každý zo zúčastnených je patrične hrdý, ak môže
reprezentovať tú svoju ulicu. A v bezprostrednej, priateľskej
a kolektívnej atmosfére je aj futbal omnoho príjemnejší.
Pavol Ondrejčo

vedať, všetkým. Je to najlepší
šport, aký poznám - tvrdý, náročný na kondíciu, ale krásny. Neviem si predstaviť život
bez korčúľ a hokejky. Chcem
sa mu venovať naďalej. Moje
ambície sú dostať sa čo najvyššie. Sú aj lepší hráči, ale
budem naďalej na sebe makať, aby som to dotiahol vysoko. Kam, to nechám na osud.

Mnohé môžeš odkukať od reprezentácií krajín, ktoré o pár dní začnú hrať na MS v Košiciach.
Budem pozorne sledovať
každý hokejový zápas, sledujte ich aj vy. Klub nám síce
vstupenky nezabezpečil, ale
pôjdem fandiť aj do Steel arény. Treba sa učiť od najlepších...
bi

Zumbažienky pripravujú v máji Zumba maratón

Pravidelné cvičenie
pre zdravie i krásu
V takomto čase pred rokom
sme začali v Poľove s cvičeniami pre ženy. A už je za
nami prvý rok. Som rada, že
sa našla skupina žien, slečien
a mladých dám, ktoré sa pridali a už si týždeň bez cvičenia nevedia predstaviť.
V stredy sme si pridali k Pilatesu aj cvičenia na fitloptách.
Naša chrbtica a vlastne celé
telo sú nám vďačné a my sme
spokojné a krajšie.
V pondelky sme na vaše
podnety, milé Poľovčanky,
zaradili aj žiadanú a módnu
zumbu, a tak sme nalákali na
cvičenia aj mladšie a energickejšie z nás, ktoré sa potrebujú
„vyblázniť“ v super tempe pod
vedením skvelej inštruktorky Zuzky Orolínovej. Tá rada
prijala našu ponuku a my sme
vďačné a verím, že aj šikovné
„zumbažienky“. Zuzka, ďakujeme za tvoj čas, skvelú a
pozitívnu energiu. Je nás ozaj
veľa a tešíme sa aj z prvého
pánskeho účastníka. Týmto

pozývame aj ostatných, chlapci, nie je sa čoho báť, veď ide
o pohyb v rytme.
To, že sme také vytrvalé, si
zaslúži aj malú oslavu, a preto vás pozývame na Zumba
maratón v sobotu 14. mája
o 14:00 hodine - v prípade
priaznivého počasia na ihrisku, vstupenky budú na predaj
v máji na cvičeniach. Tešíme
sa na vás, iste sa oplatí uštipnúť si jedno popoludnie pre
seba a vytriasť veľkonočné
kilečká…
Takže, dievčatá, myslím,
že môžeme byť na seba hrdé
a naše polovičky na nás iste
tiež. Je namieste poďakovať
aj im, že nám dávajú možnosť sa takto realizovať a radi
nám to v „čase pre nás“ doma
ustrážia. Ďakujeme samozrejme aj pani starostke a jej spolupracovníkom za ich ochotu a
možnosť praviidelne využívať
priestory kultúrneho domu.
Veď ide o dobrú vec. Do cvila
čenia!			

naši školáci
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V poľovskej Základnej škole je veselo aj po vyučovaní

Čitateľskí maratónci prečítali
spolu 779 strán
V Základnej škole, Dolina
43 v Poľove sa celý kolektív
pedagogických i nepedagogických pracovníkov snaží
viesť deti aj k pestovaniu rôznych záľub od športu po kultúru. Dôkazom toho je aj účasť
a zapájanie sa do rôznych
aktivít.

Na Veselej planéte
bolo veselo
V ostatnom čase sme využili ponuku oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice
a 25. marca sme sa zúčastnili
na zaujímavej výstave „Veselá
planéta“. Išlo o unikátnu výstavu pre deti a rodinu, ktorá sa
konala po prvýkrát. V Spoločenskom pavilóne na Terase
sme navštívili vystavovateľov,
ktorí ponúkali produkty a služby v oblasti výživy, zdravia,
hračiek, športu, voľného času
a vzdelávania. Žiaci mali možnosť pracovať v kreatívnych
dielňach. S nadšením sa zapo-

jili aj do detskej zumby. Domov
si odniesli bohaté zážitky.

Marec - mesiac knihy
Ani v čase modernej výpočtovej techniky knihy nestratili svoje čaro. My, učitelia,
už niekoľko rokov motivujeme
žiakov k čítaniu kníh súťažou
„Čitateľský milionár“. Inak
tomu nebolo ani v tomto školskom roku a súťaž sme zorganizovali na piatok 1. apríla.
Zároveň bol tento deň Dňom
otvorených dverí, ktorý v popoludňajších hodinách spestrili tvorivé dielne. Len nás
mrzí, že na akciu prišlo málo
rodičov.
V týždni od 21. do 25. marca 2011 sme po prvý raz realizovali „Čitateľský maratón.“
Je to súťaž v prečítaní čo najviac strán za jeden deň. Žiaci
1. – 4. ročníka prečítali spolu
779 strán. Priemer na žiaka
je 22 strán. V budúcom školskom roku sa budeme snažiť
rekord prekonať.

Mesiac knihy ukončíme
súťažou v prednese poézie
a prózy.

v záujme ich bezpečnosti
k nám pozveme na besedu
mjr. Ing. Petra Skočena z od-

delenia požiarnej prevencie.
Plánujeme tiež návštevu divadelného predstavenia a škoDo konca školského roku lu v prírode v prekrásnom
zostáva ešte dva a pol me- prostredí Vyšných Ružbách
siaca, ktoré chceme obohatiť
.
Mgr. Božena Goreová,
o hudobnú rozprávku „Nepopoverená zastupovaním
slušné kozliatka“ i veľkonočnú
riaditeľky školy
burzu. Keďže deti láka oheň,
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